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1. Existências 

1.1. Missão e objetivos 

Missão 
 
Garantir a correta manutenção dos bens em armazém, respe
manutenção dos níveis ótimos de stock.
Garantir o cumprimento das condições contratadas com os fornecedores.
 
Objetivos 
 

• Análise aos níveis de consumo para otimização de stocks de acordo com o plano
• Análise de consumos históricos e expetáveis
• Controlo das movimentações de existências
• Inspeção de obsolescências 
• Otimizar o processo de distribuição
• Garantir a correta e atual manutenção dos dados no sistema de suporte à gestão de stocks

 

1.2. Estrutura organizativa 

  

…

Negociação e 

desenho contratual
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nção dos bens em armazém, respetiva contagem física e inventariação e 
manutenção dos níveis ótimos de stock. 
Garantir o cumprimento das condições contratadas com os fornecedores. 

Análise aos níveis de consumo para otimização de stocks de acordo com o plano
Análise de consumos históricos e expetáveis 
Controlo das movimentações de existências 

 
o processo de distribuição 

tual manutenção dos dados no sistema de suporte à gestão de stocks

Gestão de ArmazénsAprovisionamento

Logística

Compras
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tiva contagem física e inventariação e 

Análise aos níveis de consumo para otimização de stocks de acordo com o plano 

tual manutenção dos dados no sistema de suporte à gestão de stocks 

 

Ilustrativo

Não exaustivo

Armazéns



 

 
1.3. Atividades e procedimentos 

1.3.1. Criação/ alteração/ bloqueio de dados mestre de materiais

 

Ativi-
dade 

1 Após conclusão do formulário que servirá de base ao plano anual 
de necessidades, ou após aprovação da proposta de decisão de 
contratar um fornecedor - decorrente do processo de 
previamente conduzido -, as Compras avaliam a necessidade de 
abertura de novo código de material, procedendo à verificação da 
sua existência no ficheiro mestre de materiais. 
descrita encontra-se detalhada
de necessidades e Negociação

2 - Criação de dados mestre: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material necessários para 
módulo de gestão de compras, que deverá ser aprovado pelo 
responsável de compras. 
- Alteração de dados mestre: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material que sofreram alterações para 
introdução no módulo de gestão de com
aprovado pelo responsável de compras.
- Bloqueio de dados mestre: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material a bloquear no módulo de gestão de 
compras, que deverá ser aprovado pelo responsável de compras.

3 - Criação de dados mestre: As Compras procedem à abertura do 
novo código de material, introduzindo a informação administrativa 
relevante. A numeração/codificação do material é atribuída 
automaticamente pelo sistema
armazenamento (ex: armazém
prateleira,..). O sistema não permite a criação de dados já 
existentes no ficheiro mestre.
de material é inscrito manualmente o código criado, sendo o 
formulário arquivado por data de aber
independente procede, trimestralmente, à extra
registos de criação de códigos de material, confrontando a 
informação introduzida no sistema com os formulários de abertura 
de código de material e com os respetivos con
fornecimento. Anualmente, um colaborad
à extração do ficheiro mestre de códigos de materiais, procedendo 
a análises qualitativas sobre estes códigos: apuramento da 
existência de registos duplicados, percentagens de utilizaç
códigos, criações/alterações por utilizador, etc.
- Alteração de dados mestre: As Compras procedem à alteração 
dos dados mestre do material, introduzindo a informação 
administrativa que sofreu alterações. O formulário é arquivado por 
data de alteração. Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à extração do histórico de registos de alteração de 
dados mestre de materiais, confrontando a informação introduzida 
no sistema com os formulários de alteração de dados de materiais 
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Após conclusão do formulário que servirá de base ao plano anual 
de necessidades, ou após aprovação da proposta de decisão de 

decorrente do processo de negociação 
, as Compras avaliam a necessidade de 

abertura de novo código de material, procedendo à verificação da 
sua existência no ficheiro mestre de materiais. (a atividade 

se detalhada nos subprocessos Plano anual 
Negociação e compra). 

Plano anual de 
necessidades
Proposta de selecção de 
fornecedor aprovada

: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material necessários para introdução no 
módulo de gestão de compras, que deverá ser aprovado pelo 

: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material que sofreram alterações para 
introdução no módulo de gestão de compras, que deverá ser 
aprovado pelo responsável de compras. 

: As Compras elaboram um formulário 
relativo aos dados do material a bloquear no módulo de gestão de 
compras, que deverá ser aprovado pelo responsável de compras. 

Formulário de abertura 
de código de material 
(FE1) 
Formulário de alteração 
de dados do material 
(FE2) 
Formulário de bloqueio 
de dados do material 
(FE3) 

: As Compras procedem à abertura do 
novo código de material, introduzindo a informação administrativa 

A numeração/codificação do material é atribuída 
automaticamente pelo sistema de acordo com a política interna de 

: armazém, família, grupo, produto, armário, 
. O sistema não permite a criação de dados já 

existentes no ficheiro mestre. No formulário de abertura de código 
de material é inscrito manualmente o código criado, sendo o 
formulário arquivado por data de abertura. Um colaborador 

ocede, trimestralmente, à extração do histórico de 
registos de criação de códigos de material, confrontando a 
informação introduzida no sistema com os formulários de abertura 
de código de material e com os respetivos contratos de 
fornecimento. Anualmente, um colaborador independente procede 

ção do ficheiro mestre de códigos de materiais, procedendo 
a análises qualitativas sobre estes códigos: apuramento da 
existência de registos duplicados, percentagens de utilização de 
códigos, criações/alterações por utilizador, etc. 

: As Compras procedem à alteração 
dos dados mestre do material, introduzindo a informação 
administrativa que sofreu alterações. O formulário é arquivado por 

Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à extração do histórico de registos de alteração de 
dados mestre de materiais, confrontando a informação introduzida 
no sistema com os formulários de alteração de dados de materiais 

Formulário de abertura 
de código de material 
(FE1) 
Formulário de alteração 
de dados do material 
(FE2) 
Formulário de bloqueio 
de dados do material 
(FE3) 
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 Sistema 

Plano anual de 
necessidades 
Proposta de selecção de 
fornecedor aprovada 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

io de abertura 
de código de material 

Formulário de alteração 
de dados do material 

Formulário de bloqueio 
de dados do material 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 

Formulário de abertura 
de código de material 

Formulário de alteração 
de dados do material 

Formulário de bloqueio 
de dados do material 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 
Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 



 

 

Ativi-
dade 

e com os respetivos contratos de fornecimento. 
- Bloqueio de dados mestre: 
dos dados mestre do material. 
procede, trimestralmente, à extração do histórico de bloqueios de 
dados mestre de materiais, confrontando a
no sistema com os formulários de bloqueio de dados de materiais.

4 Um colaborador independente procede à revisão da 
criação/alteração/bloqueio d
e verifica o correto armazenamento
desativando o código. 

 
 

1.3.2. Monitorização de existências 

 
Ativi-
dade 

1 Uma vez selecionados os fornecedores e definidos os prazos de 
fornecimento, e com base no plano anual de necessidades (e no 
histórico e expetativas de consumo/atividade associados), a gestão 
de armazéns procede à definição do stock mínimo e médio para 
cada armazém.  

2 Mensalmente, a gestão de existências procede a uma análise de 
consumos, extraindo um relatório de consumos de todos os 
armazéns do módulo de gestão de existências.
identificar variações no consumo de materiais, que potenciem uma 
alteração dos níveis mínimo e médio definidos de stock, ao 
mesmo tempo que são percebidos desvios ao estipulado no plano 
de necessidades, e apuradas justificações para estes desvios. 
relatório de análise de consumos deverá ser aprovado e assinado 
pelo gestor de existências. 

3 A análise de consumos mensal 
(comparação com o mês anterior
exemplo) e nas expetativas de consumo

4 A análise de consumos mensal incide também 
materiais sem movimentação por período considerado 
(de acordo com a política interna de 

MANUAL DE CONTROLO INTERNO 
MANUAL DE GESTÃO DE EXISTÊNCIAS

Descrição Documento 

os contratos de fornecimento.  
 As Compras procedem ao bloqueio 

dos dados mestre do material. Um colaborador independente 
procede, trimestralmente, à extração do histórico de bloqueios de 
dados mestre de materiais, confrontando a informação disponível 

sistema com os formulários de bloqueio de dados de materiais.  

Um colaborador independente procede à revisão da 
criação/alteração/bloqueio de dados mestre de materiais efetuados 

armazenamento do bem, ativando ou 

Formulário de abertura 
de código de material 
(FE1) 
Formulário de alteração 
de dados do material 
(FE2) 
Formulário de bloqueio 
de dados do material 
(FE3) 

Descrição Documento 

os fornecedores e definidos os prazos de 
fornecimento, e com base no plano anual de necessidades (e no 

de consumo/atividade associados), a gestão 
de armazéns procede à definição do stock mínimo e médio para 

Contratos de 
fornecimento

, a gestão de existências procede a uma análise de 
consumos, extraindo um relatório de consumos de todos os 
armazéns do módulo de gestão de existências. Esta análise permite 
identificar variações no consumo de materiais, que potenciem uma 
alteração dos níveis mínimo e médio definidos de stock, ao 

po que são percebidos desvios ao estipulado no plano 
de necessidades, e apuradas justificações para estes desvios. Um 
relatório de análise de consumos deverá ser aprovado e assinado 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 
(RAC) 
Evidência da 
comunicação com os 
armazéns 

mensal resulta no apuramento do histórico 
anterior e com o período homólogo, por 

de consumo face ao previsto. 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 
(RAC) 
Evidência da 
comunicação com os 
armazéns 

mensal incide também na identificação dos 
materiais sem movimentação por período considerado alargado 

a política interna de armazenamento) e/ou cuja 

Relatório de análise de 
consumos aprovado
(RAC) 
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 Sistema 

Formulário de abertura 
de código de material 

Formulário de alteração 
de dados do material 

Formulário de bloqueio 
de dados do material 

Sistema de 
gestão 
documental 
(SGD) 
Módulo de 
gestão de 
compras (MGC) 

 Sistema 

Contratos de 
fornecimento 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 

Evidência da 
comunicação com os 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 

Evidência da 
comunicação com os 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 

Módulo de 
gestão de 
existências 



 

 

Ativi-
dade 

validade se encontre a expirar (por conferência do módulo de 
gestão de existências). A gestão de armazéns comunic
responsáveis dos armazéns, a fim de avaliar as expetativas de 
consumo e/ou a possibilidade de escoar os materiais em vias de 
obsolescência (para os fornecedores, outras unidades de saúde, 
hospitais, etc.). 

5 A análise de consumos mensal procede à verificação
indicadores de desempenho de distribuição, por forma a garantir o 
atempado fornecimento de material aos centros de custo 
requisitantes e o cumprimento dos prazos de fornecimento 
contratados. 

6 A análise de consumos mensal analisa os
módulo de gestão de existências, nomeadamente no que se refere a 
existências com custo zero, existências com valor negativo, 
existências com quantidades negativas, etc.

 
 

1.3.3. Abate de existências 

 
Ativi-
dade 

1 Depois de avaliadas as expetativas de consumo e/ou a 
possibilidade de escoar os materiais em vias de obsolescência, 
e/ou no final das contagens físicas de existências, são identificados 
todos os materiais obsoletos ou irrecuperavelmente danificados.

2 No caso de possibilidade de transferência dos materiais, são 
contactadas entidades externas (fornecedores, outras unidades de 
saúde, hospitais, etc.), a fim de programar a referida transferência. 
A gestão de existências elabora uma proposta de transferência 
(onde consta informação detalhada dos materiais e os motivos que 
justificam a sua transferência), que é enviada 
conselho diretivo. 

3 No caso de impossibilidade de transferência dos materiais, 
gestão de existências elabora uma proposta de abate onde consta 
informação detalhada dos materiais e os motivos que justificam o 
seu abate, que é enviada para aprovação do conselho diretivo. 

4 Uma vez aprovada a proposta de transferência, a gestão de 
existências inicia a preparação das condições logísticas da 
transferência (contacto com as entidades, definição do meio de 
transporte, etc.). É emitida uma guia de transferência, onde consta 
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validade se encontre a expirar (por conferência do módulo de 
gestão de existências). A gestão de armazéns comunica com os 
responsáveis dos armazéns, a fim de avaliar as expetativas de 
consumo e/ou a possibilidade de escoar os materiais em vias de 
obsolescência (para os fornecedores, outras unidades de saúde, 

Evidência da 
comunicação com os 
armazéns 

mensal procede à verificação dos 
indicadores de desempenho de distribuição, por forma a garantir o 
atempado fornecimento de material aos centros de custo 
requisitantes e o cumprimento dos prazos de fornecimento 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 
(RAC) 
Evidência da
comunicação com os 
armazéns 

mensal analisa os relatórios de exceção do 
módulo de gestão de existências, nomeadamente no que se refere a 
existências com custo zero, existências com valor negativo, 
existências com quantidades negativas, etc. 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 
(RAC) 
Evidência da 
comunicação com os 
armazéns 

Descrição Documento 

Depois de avaliadas as expetativas de consumo e/ou a 
possibilidade de escoar os materiais em vias de obsolescência, 

final das contagens físicas de existências, são identificados 
todos os materiais obsoletos ou irrecuperavelmente danificados. 

Lista de obsoletos (LO)
Lista de danificados 
(LD) 

No caso de possibilidade de transferência dos materiais, são 
contactadas entidades externas (fornecedores, outras unidades de 
saúde, hospitais, etc.), a fim de programar a referida transferência. 
A gestão de existências elabora uma proposta de transferência 
(onde consta informação detalhada dos materiais e os motivos que 
justificam a sua transferência), que é enviada para aprovação do 

Proposta de 
transferência (PT)

No caso de impossibilidade de transferência dos materiais, a 
gestão de existências elabora uma proposta de abate onde consta 
informação detalhada dos materiais e os motivos que justificam o 
seu abate, que é enviada para aprovação do conselho diretivo.  

Proposta de abate (PA)

Uma vez aprovada a proposta de transferência, a gestão de 
existências inicia a preparação das condições logísticas da 
transferência (contacto com as entidades, definição do meio de 
transporte, etc.). É emitida uma guia de transferência, onde consta 

Guia de transferência 
assinada (GT)
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 Sistema 

Evidência da 
comunicação com os 

(MGE) 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 

Evidência da 
comunicação com os 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Relatório de análise de 
consumos aprovado 

Evidência da 
comunicação com os 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

Lista de obsoletos (LO) 
Lista de danificados 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Proposta de 
transferência (PT) 

 

posta de abate (PA)  

Guia de transferência 
assinada (GT) 

 



 

 

Ativi-
dade 

informação detalhada do material a transferir, que é assinada pelo 
Conselho Diretivo. A guia de transferência deverá ser, também, 
assinada por um representante da entidade rece
arquivada. 

5 Uma vez aprovada a proposta de abate, a gestão de existências 
inicia a preparação das condições logísticas relativas ao abate. 
elaborado um auto de abate, onde consta informação detalhada do 
material a abater, que é assinado pelo Conselho Dire
de existências envia o auto de abate à Direção Geral das Finanças, 
bem como informação relativa à data, hora e local do abate do 
material. Uma cópia do auto de abate deverá ser arquivada.

6 No final do abate/transferência
movimentos no módulo de gestão de 
deverá ser automaticamente registada no módulo financeiro
procedendo ao respetivo registo contabilístico

 
 

1.3.4. Contagens físicas e inventariação

 
Ativi-
dade 

1 No final do ano, para dar início à inventariação de materiais, 
gestor de existências da ARS
movimentação de materiais no módulo de gestão de existências 
(registando todas as movimentações ocorridas até ao momento no 
sistema, e registando quaisquer movimentações necessárias 
adicionais em guias físicas de entrada e saída de armazém)
integra, nos leitores óticos de códigos de barras que serão usados 
nas contagens, como exemplo)
todos os materiais que se encontram registados no módulo de 
gestão de existências - com informação do código, descrição, 
unidade de medida e localização 
contagens não deverão ter acesso aos registos de quantidades 
presentes no módulo de gestão de existências. De notar que as 
contagens físicas deverão ser feitas periodicamente (por exemplo, 
trimestralmente - por amostragem), e não
As unidades de medida dos materiais deverão ser o mais 
desagregadas possível (por exemplo em embalagens de x 
unidades, a medida deverá ser o número de unidades e não a caixa, 
pelo que a equipa de contagem deverá verificar se o cont
corresponde ao número de materiais e à descrição contida na 
embalagem). Deverão ser assinalados todos os eventos adversos 
como artigos parcialmente utilizados (embalagens unitárias 
abertas, embalagens incompletas, ou com artigos diversos) artigos 
incorretamente armazenados ou acondicionados, artigos 
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ção detalhada do material a transferir, que é assinada pelo 
A guia de transferência deverá ser, também, 

representante da entidade recetora do material, e 

Uma vez aprovada a proposta de abate, a gestão de existências 
inicia a preparação das condições logísticas relativas ao abate. É 
elaborado um auto de abate, onde consta informação detalhada do 

e é assinado pelo Conselho Diretivo. A gestão 
de existências envia o auto de abate à Direção Geral das Finanças, 
bem como informação relativa à data, hora e local do abate do 
material. Uma cópia do auto de abate deverá ser arquivada. 

Auto de abate (AA)

/transferência, são registados os respetivos 
movimentos no módulo de gestão de existências. Esta informação 

automaticamente registada no módulo financeiro 
procedendo ao respetivo registo contabilístico. 

Guia de transferência 
assinada (GT)
Auto de abate (AA)

Contagens físicas e inventariação 

Descrição Documento 

No final do ano, para dar início à inventariação de materiais, o 
gestor de existências da ARSN, IP/ACES/US bloqueia a 

materiais no módulo de gestão de existências 
(registando todas as movimentações ocorridas até ao momento no 

quaisquer movimentações necessárias 
adicionais em guias físicas de entrada e saída de armazém), e 

de códigos de barras que serão usados 
como exemplo) uma listagem (não quantificada) de 

todos os materiais que se encontram registados no módulo de 
com informação do código, descrição, 

unidade de medida e localização do material. As equipas de 
contagens não deverão ter acesso aos registos de quantidades 
presentes no módulo de gestão de existências. De notar que as 
contagens físicas deverão ser feitas periodicamente (por exemplo, 

por amostragem), e não apenas no final do ano. 
As unidades de medida dos materiais deverão ser o mais 
desagregadas possível (por exemplo em embalagens de x 
unidades, a medida deverá ser o número de unidades e não a caixa, 
pelo que a equipa de contagem deverá verificar se o conteúdo 
corresponde ao número de materiais e à descrição contida na 
embalagem). Deverão ser assinalados todos os eventos adversos 
como artigos parcialmente utilizados (embalagens unitárias 
abertas, embalagens incompletas, ou com artigos diversos) artigos 

rretamente armazenados ou acondicionados, artigos 

Guias de entrada/saída 
de armazém 
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 Sistema 

Auto de abate (AA)  

Guia de transferência 
assinada (GT) 
Auto de abate (AA) 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

 Sistema 

Guias de entrada/saída 
 

Módulo de gestão 
de existências 
(MGE) 
Sistema de leitura 
ótica (SLO) 



 

 

Ativi-
dade 

modificados. 

2 As equipas de contagens, e a respetiva alocação dentro do 
armazém, são definidas pelo gestor de 
gestor financeiro, antes do início dos procedimentos. O gestor de 
existências deverá, igualmente, assegurar
apresenta condições que facilitem as contagens (limpeza, 
arrumação, etiquetagem visível dos materiais, etc.) e uma área 
destinada a quaisquer fornecimentos que ocorram durante as 
contagens. As funções e responsabilidades de cada membro da 
equipa (que assegurem uma 
bem como as regras inerentes às contagens, são formalizadas no 
Relatório de Contagens (devidamente aprovado pelo gestor de 
existências), sendo comunicadas e fornecidas a todos os elementos 
designados. Após esclarecimento d
contagens, sendo localizados os artigos e registadas 
automaticamente as quantidades armazenadas.

3 No final das contagens, o gestor de existências da ARS
IP/ACES/US introduz os resultados provenientes de todos os 
leitores de códigos de barras no módulo de gestão de existências.

4 O gestor de existências da ARS
automaticamente detetadas pelo módulo de gestão de existências 
(entre a informação do sistema e os registos de contagens de todos 
os armazéns). No caso de se verificarem diferenças, a gestão de 
existências da ARSN, IP solicita aos respetivos armazéns que 
procedam a uma recontagem das existências, fazendo variar as 
equipas e quando possível, os 

5 O gestor de existências da ARS
automaticamente detetadas pelo módulo de gestão de existências 
entre a informação do sistema e os registos de contagens de todos 
os armazéns. No caso de se verificarem diferenças, a gestão de 
existências da ARSN, IP solicita aos respetivos armazéns que 
procedam à verificação das guias físicas de entrada/saída de 
materiais de armazém (por colaboradores distintos daqueles que 
realizaram as contagens) bem como as respetivas 
requisições/notas de encomenda que lhes d

6 Se no final dos procedimentos de recontagem e/ou verificação das 
guias físicas de entrada/saída de materiais, subsistirem diferenças 
entre os registos de contagens e os registos do módulo de gestão 
de existências, estas deverão ser
de reconciliação agregado de existências, elab
aprovisionamento. 

7 Se não existirem diferenças entre os registos de contagens e os 
registos do módulo de gestão de existências, ou se estas se 
encontrarem já refletidas no mapa de reconciliação de exis
o gestor de aprovisionamento
existências agregado e devidamente fundament

MANUAL DE CONTROLO INTERNO 
MANUAL DE GESTÃO DE EXISTÊNCIAS

Descrição Documento 

As equipas de contagens, e a respetiva alocação dentro do 
armazém, são definidas pelo gestor de aprovisionamento e pelo 

, antes do início dos procedimentos. O gestor de 
existências deverá, igualmente, assegurar-se de que o armazém 

a condições que facilitem as contagens (limpeza, 
arrumação, etiquetagem visível dos materiais, etc.) e uma área 
destinada a quaisquer fornecimentos que ocorram durante as 
contagens. As funções e responsabilidades de cada membro da 

 adequada segregação de funções), 
bem como as regras inerentes às contagens, são formalizadas no 
Relatório de Contagens (devidamente aprovado pelo gestor de 
existências), sendo comunicadas e fornecidas a todos os elementos 

Após esclarecimento das normas, são iniciadas as 
sendo localizados os artigos e registadas 

as quantidades armazenadas. 

Relatório de Contagens 
aprovado (RC)

contagens, o gestor de existências da ARSN, 
/ACES/US introduz os resultados provenientes de todos os 

leitores de códigos de barras no módulo de gestão de existências. 

N/A 

existências da ARSN, IP analisa as diferenças 
automaticamente detetadas pelo módulo de gestão de existências 
(entre a informação do sistema e os registos de contagens de todos 

No caso de se verificarem diferenças, a gestão de 
solicita aos respetivos armazéns que 

procedam a uma recontagem das existências, fazendo variar as 
quando possível, os métodos de contagem. 

N/A 

existências da ARSN, IP analisa as diferenças 
automaticamente detetadas pelo módulo de gestão de existências 
entre a informação do sistema e os registos de contagens de todos 

No caso de se verificarem diferenças, a gestão de 
solicita aos respetivos armazéns que 

procedam à verificação das guias físicas de entrada/saída de 
materiais de armazém (por colaboradores distintos daqueles que 

bem como as respetivas 
requisições/notas de encomenda que lhes deram origem. 

N/A 

Se no final dos procedimentos de recontagem e/ou verificação das 
guias físicas de entrada/saída de materiais, subsistirem diferenças 
entre os registos de contagens e os registos do módulo de gestão 

ão ser justificadas e integradas no mapa 
de reconciliação agregado de existências, elaborado pelo gestor de 

Mapa de reconciliação 
de existências (MRE)

Se não existirem diferenças entre os registos de contagens e os 
módulo de gestão de existências, ou se estas se 

encontrarem já refletidas no mapa de reconciliação de existências, 
o gestor de aprovisionamento elabora o inventário final de 

e devidamente fundamentado, que envia para 

Inventário final de 
existências (IFE)
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 Sistema 

Relatório de Contagens 
aprovado (RC) 

Módulo de gestão 
de existências 
(MGE) 
Sistema de leitura 
ótica (SLO) 

Módulo de gestão 
de existências 
(MGE) 
Sistema de leitura 
ótica (SLO) 

Módulo de gestão 
de existências 
(MGE) 
Sistema de leitura 
ótica (SLO) 

Módulo de gestão 
de existências 
(MGE) 
Sistema de leitura 
ótica (SLO) 

Mapa de reconciliação 
de existências (MRE) 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 

Inventário final de 
existências (IFE) 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 
 



 

 

Ativi-
dade 

aprovação do Conselho Dire

8 O Conselho Diretivo analisa e aprova o inventário final de 
existências da ARSN, IP.  

9 Após aprovação do inventário final agregado de existências, o 
gestor de existências da ARS
resultados finais de inventário no módulo de gestão de existências.
Esta informação deverá ser registada no módulo financeiro
procedendo aos respetivos movimentos contabilísticos

 

Av. João Crisóstomo, nº 11 | 1000
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ho Diretivo. 

O Conselho Diretivo analisa e aprova o inventário final de Inventário final de 
existências aprovado 
(IFE) 

inventário final agregado de existências, o 
gestor de existências da ARSN, IP procede à introdução dos 
resultados finais de inventário no módulo de gestão de existências. 

registada no módulo financeiro 
movimentos contabilísticos. 

Inventário final de 
existências aprovado 
(IFE) 
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 Sistema 

Inventário final de 
existências aprovado 

 

Inventário final de 
existências aprovado 

Módulo de 
gestão de 
existências 
(MGE) 


